MĚSTSKÝ ÚŘAD

D AČICE

Odbor ži votního prost ředí

K RAJÍŘOVA 27, 380 13 D AČICE I
REJSTŘÍK HONEBNÍCH SPOLEČENSTEV – Dačice
Název honebního společenstva:

Dačice – Vlastník

sídlo honebního společenstva:

Kostelní Vydří 30, 380 01 Dačice

Datum a číslo registrace:

3.2.2003

IČ:

424 09 900

Honební výbor:

Da-06/2003- Ho

starosta – Jiří Svoboda, Kostelní Vydří 30,
380 01 Dačice
místostarosta – Libor Týral, Dolní Němčice 10,
380 01 Dačice
člen výboru – Antonín Meisel, Hostkovice 22,
380 01 Dačice
člen výboru - Ludvík Pykal
člen výboru - Ing. František Burian
člen výboru – Jiří Tichánek, Prostřední Vydří 6,
380 01 Dačice
člen výboru – František Havlík
člen výboru – Josef Tichánek
 - 2406

Identifikace honebních pozemků:

ha

ZPF – 1830 ha
les – 523 ha
voda – 53 ha
ostatní – 0 ha

Zánik HS :
(datum a právní důvod výmazu)
Zrušení honebního společenstva:
Vstup do likvidace:
Likvidátor (jméno a adresa):
Prohlášení konkurzu:
Správce konkurzní podstaty (jméno a adresa):
Zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu:
Zahájení řízení o vyrovnání:
Změna (zánik) výše uvedených skutečností:
Telefon
384 401 217

Fax
384 401 235

E-mail
les@dacice.cz

2.11.2012 valná hromada (volba honebního výboru)
Bankovní spojení
ČS, a. s., Jindřichův Hradec
č. ú. 0603143369/0800

IČO
00246476

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ODBOR ŽIVOTNÍHO PR OSTŘ EDÍ, LESNIC TVÍ A ZEMĚDĚLST VÍ
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Slovní popis hranice honitby:
Orientační bod č. 1 most přes řeku Dyji u hotelu Dyje v Dačicích dále pak po řece Dyji proti proudu
až k Pocestnému mlýnu k bodu č. 2. Od bodu č. 2 po polní cestě směrem na K. Vydří ke sloupu
vysokého napětí a dále pak po mezi až na silnici K. Vydří Myslůvka k bodu č. 4. Od bodu č. 4 po
silnici asi 200m směrem na Myslůvku a pak po lesní cestě přes les až na vodní stoku k bodu č. 5. Od
bodu č. 5 po vodní stoce proti proudu vody až na silnici vedoucí z P. Vydří na Mysletice k bodu 6.
Od bodu č. 6 lesem kolem hraničních kamenu směrem k silnici z Dačic na Řečici k bodu č. 7. Od
bodu č. 7 asi 200m po silnici směrem na Řečici a pak kolem lesíka na vodní stoku a po ní pod lesem
zv. Háj až k mostku u pravého stavení obce Volfířov a pak po silnici zpět směrem na D. Němčice ke
kapličce k bodu č. 8. Od bodu č. 8 tj. od kapličky dále po hraniční mezi až na roh lesa před vodním
tokem z Volfířova dále pak kolem lesa po vodním toku a před Brázdovým mlýnem po polní cestě ke
křížku u silnice z Dačic do Lipolce k bodu č. 9. Od bodu č. 9 tj. od křížku po polní cestě až
k Maislovému lesíku a dále pak po vodní stoce až na silnici z Dačic do Peče k bodu 10. Od bodu č. 10
po silnici Dačice Peč až na křižovatku na Lidéřovice k bodu č. 11. Od bodu č. 11 po polní cestě přes
obec Toužín k řece Dyje k bodu č. 12, dále pak po řece Dyji proti proudu vody až k bodu č. 1 tj.
k mostu u hotelu Dyje.

